รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕61 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. น.ส.จุฑามาศ
บัวเผื่อน
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.ชลลดา
ทนงศักดิ์มนตรี ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายปรีชา
มีทรัพย์
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
8. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
10. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี/แทน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.นริศรา
2. น.ส.วิราณี
3. นายสมพงษ์
4. นายปกรณ์
5. นางดรุณี
6. นายอนน

ภาวงษ์บน
สร้อยไซ
ปั่นเอี่ยม
ประทีปแก้ว
หนูแก้ว
รานอก

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 5/๒๕61 จ านวน 7 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมได้ ป ระกาศเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 โดยมีผล
บั งคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยจะเริ่มใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสั ง กัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 เป็นต้นไป
ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.วังท่าช้าง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 111,460 บาท
(2) ทต.เมืองเก่า จานวน 1 โครงการ วงเงิน 542,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้างเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
2. . เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

31,800

20,900

3

62,700

7,900

2

15,800

700

2

1,400

ร้านเฟรนด์ 39

20,900
21,000
21,000
ข้อ 50
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

2

ร้านเฟรนด์ 39

15,900
16,000
15,990
ข้อ 13
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,900

ร้านเฟรนด์ 39

7,800
7,900
7,890
ข้อ 58
700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

680

700

700

-3มติที่ประชุม

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 111,460 บาท
เห็นชอบให้ อบต.วังท่าช้าง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 7, 13, 50
และข้อ 58 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2561 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
111,460 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า เสนอโครงการจั ดซื้ อกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

21,700

1

21,700

60,700

1

60,700

8,400

3

25,200

2,300

1

2,300

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

60,700
60,800
60,900
ข้อ 11 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
Switch) ขนาด 8 ช่อง

412,100

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

21,700
21,800
21,900
ข้อ 10 (CCTV)
61,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด
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บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

31,700
31,800
31,900
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

31,700

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

8,400
8,500
8,600
ข้อ 61 (COM)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

2,300

2,350

2,400

/ ระเบียบวาระที่ 2…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
6. โทรทัศน์แอลอีดี (LED
TV) ขนาด 32 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 5.5.2
10,300
(สานักงบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

10,000

10,200

10,300

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

10,000

2

20,000

รวมจานวนเงิน 542,000 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก ทต.เมื อ งเก่ า ได้ จั ดท่ ารายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
กล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ดในครั้ งนี้ ยั งไม่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด ฉบั บเดื อนตุ ลาคม 2561
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.เมืองเก่า จัดท่ารายละเอียดในเอกสาร
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
*****************************

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจารุณี วายลม)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

